
 1

  ד"בס

  ק" לפנ"ש תכסלו - 327  #בולעטין
  תקן חטא המרגליםלו, הצלת ישראל מעצת מרגליםלמען העולמי וועד 

, קור את עצת המרגלים המדברים לשון הרע על ארצינו הקדושהעארגון מוקדש ל
 ורר על ולע,)ל"ובא עלינו כל הצרות רח, מקדשות וגלינו מארצינו' שעל ידיהם נחרב ב(

יחד הקדוש , )ענף ארץ ישראל(ב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישוקדושת 
והשכינה אין שורה , ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל המיחד קרקע לאשתו למזונותיה

שנאמר , מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל, )ז"דף נ(ובספר חרדים . בחוץ לארץ
ויתקיים , כל מצות שבתורהה זו שקולה כנגד ושמצל "וכאמרם ז, וירשתה וישבת בה

 ָלׂשּום ִׁשְבֵטיֶכם ִמָּכל יֶכםֵקֱאלֹ 'ה ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ִאם ִּכי") 'ה ,יב( דבריםבנו הפסוק 
  א"נזכה לביאת המשיח בבו, "ָׁשָּמה ּוָבאָת ִתְדְרׁשּו ְלִׁשְכנֹו ָׁשם ְׁשמֹו ֶאת

  .ק"לפ" ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל"שנת 
   העולמי למען הצלת ישראלוועדיצא על ידי 

  תקן חטא המרגליםלו, מעצת מרגלים
 משה ויקרא )טז פסוק יג פרק( במדבר י"רשכמו שכתוב 

  .מרגלים מעצת יושיעך יה - עליו תפללה -' וגו להושע
  ארץ ישראל, באר שבע

  רמז תכח - פרק א -ילקוט שמעוני ויקרא 
ם  אלא  אין  גנאי אלהים  אל  האד'  ויקרא  אל  משה  ולאדם  לא  קרא  ויקרא  ה

אליו  ועם  נח  לא  דבח  וידבר  אלהים  אל '  וידבר  ה.  למלך  לדבר  עם  אריסו
ויקרא  אל  משה  ולאברהם  לא .  אלא  אין  גנאי  למלך  לדבר  אם  נקדודו.  נח

אל  אברהם  אלא  אין  גנאי  למלך  לדבר  עם  פודנקי '  קרא  ויקרא  מלאך  ה
 אל  אברהם'  ויקרא  אל  משה  ולא  כאברהם  כתיב  ויקרא  מלאך  ה.  שלו

  אני  הקורא הקדוש  ברוך  הואהמלאך  קורא  והדבור  מדבר  ברם  הכא  אמר  
. ואני  המדבר  שנאמר  אני  דברתי  אף  קראתיו  הביאותיו  והצליח  דרכו

יקרא  אל  משה  עשרה  שמות  היו  לו  למשה  שנאמר  ואשתו  היהודיה  זו ו
ילד  את  ירד  זה  משה ,  בעולם]  יהודים)  [הודייה(יוכבד  על  שם  שהעמידה  

דבר  אחר  שהוריד  את  השכינה .  שהוריד  את  התורה  מלמעלה  למטה
דבר  אחר  אין  לשון  ירד  אלא  לשון  מלכות  כמה  דאת .  מלמעלה  למטה

אבי  גדור .  כי  הוא  רודה  בכל  עבר  הנהראמר  וירד  מים  עד  ים  וכתיב  
חבר  שחבר  הבנים ,  הרבה  גודרין  עמדו  לישראל  וזה  היה  אביהם  של  כולן

אבי  סוכו ,  דבר  אחר  שהעביר  הפורענות  מלבוא  לעולם.  לאביהן  שבשמים
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שהיה  אביהם  של  נביאים  שסוכין  ברוח  הקודש  בערביא  צווחין  לנביא 
אבי  זנוח  בא ,  הם  שבשמיםיקותיאל  שעשה  את  הבנים  מקוין  לאבי.  סוכיא

ואלה  בני .  והזניחן  מאותה  עבירה  הדא  הוא  דכתיב  ויזר  על  פני  המים
  לא  היה  בנך  וקראותו  בנך  אף  את  לא הקדוש  ברוך  הואבתיה  אמר  לו  

אשר  לקח  מרד  זה  כלב  זה  מרד  בעצת .  בתי  ואני  קורא  אותך  בתי
ל זה  הצי.  מרגלים  וזו  מרדה  בעצת  אביה  יבוא  מורד  ויקח  את  המורדת

רבי  יהודה  ברבי  אילעאי  אומר  אף  טוביה .  את  הצאן  וזו  הצילה  את  הרועה
רבי  ישמעאל  ברבי  אמי ,  היה  שמו  הדא  הוא  דכתיב  ותרא  ותו  כי  טוב  הוא

שמעיה  ששמע ,  אמר  שמעיה  שמו  דכתיב  ויכתב  שמעיה  בן  נתנאל  הסופר
הסופר  שהיה  סופרן .  בן  נתנאל  בן  שנתנה  לו  תורה  מיד  אל.  אל  תפלתו
לפני  המלך  והשרים  לפני .  הלוי  שהיה  משבטו  של  לוי.  לשל  ישרא

ואחימלך  שהיה  אחיו .  וצדוק  זה  אהרן  הכהן.    ובית  דינוברוך  הואממהה
 .  על ידו מעשה העגלהקדוש ברוך הואבן אביתר בן שויתר . של מלך

  
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


